PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE NA MĚSÍC
BŘEZEN
2. 3. 2019
Masopust – akci pořádá obec Bystročice,
děti ze školní družiny – vystoupení u sokolovny na závěr
průvodu
5. 3. 2019

ZŠ

Cestopis v kině Metropol

7. 3. 2019
Olomouc

MŠ O líných strašidlech – Moravské divadlo

11. 3. – 15. 3.2019 ZŠ

Jarní prázdniny

21. 3. 2019 ŠD Vynášíme Morenu – neseme Morenu za
vesnici k potoku, loučíme se se zimou a vítáme jaro

22. 3. 201
ZŠ Matematický Klokan – matematická
soutěž pro žáky 2. – 5. ročníku

28. 3. 2019

ZŠ

Den naruby – žáci v roli učitelů

Během března nám můžete pomoci s jarním úklidem školní
zahrady.
Březnové soutěže pro děti:
MŠ – Souboj českých pohádek
ZŠ – výtvarná a literární soutěž s názvem Bystročice

Výtvarná soutěž v ZŠ
ZŠ Bystročice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro všechny žáky
ZŠ. Protože máme březen - měsíc knihy, bude Vaším úkolem
vyrobit obal na knihu a ten odevzdat do 31. 3. 2019 třídním
učitelkám.
Literární soutěž v ZŠ
Současně jsme pro Vás připravili literární soutěž na téma
Bystročice. Můžete napsat pohádku, pověst nebo bajku o
Bystročicích nebo o bystročickém kostelu, škole, zelí atd. Své
práce odevzdávejte třídním učitelkám do 31. 3. 2019.
Vyhlášení výsledků soutěží proběhne v dubnu.

soutěž v MŠ - Souboj českých pohádek
Vážení rodiče,
březen – jak je již známo – je měsícem knihy a knihy jsou
naším prima kamarádem, o tom není pochyb!
Proto vyhlašujeme v měsíci březnu soutěž Souboj českých
pohádek. Vaším domácím úkolem bude s dětmi číst před
spaním vybrané pohádky. Poslední březnový týden
vyhodnotíme nejčtenější a nejoblíbenější pohádku.

Tři soutěžní pohádky:
O koblížkovi

O slepičce a kohoutkovi
O kůzlátkách
Čtvrtou pohádku či pohádky přečtené během celého měsíce,
necháme na vašem výběru.
Do sklenic s obrázkem pohádky vhodíte s dětmi po přečtení
všech pohádek knoflíky dle pořadí oblíbenosti: 3 knoflíky dáte
pohádce, která se dětem líbila nejvíce, 2 knoflíky méně, 1
knoflík nejméně. Název pohádky - pohádek, které si děti
vybraly k přečtení samy, zapíšete na lísteček a vhodíte do
určené sklenice.

